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Korzystna i bezpieczna praca szybkich wytwornic pary
Dziêki zastosowaniu odpowiedniego systemu swobodnie programowalnych sterowników SPS i opracowaniu specjalnego systemu sterowania wytwornic pary, firmie LOOS INTERNATIONAL uda³o siê rozszerzyæ zakres ich zastosowañ. U³atwienia w u¿ytkowaniu wytwornic zaowocuj¹ zaœ wiêkszymi korzyœciami dla U¿ytkownika.
Szybkie wytwornice pary “Dampffix” ju¿ Od
koñca lat piêædziesi¹tych nale¿¹ do palety
kot³ów parowych LOOS INTERNATIONAL. Najnowsze rozwi¹zania techniczne zastosowane w wytwornicach Loos
powoduj¹, ¿e charakteryzuj¹ siê one wiêksz¹
elastycznoœci¹ w zakresie mo¿liwoœci poboru
pary oraz co wa¿niejsze szybk¹ gotowoœci¹
do wytwarzania pary, ale tak¿e niewielkim
zapotrzebowaniem miejsca i niskimi stratami postojowymi. Dla zapotrzebowania pary
do wydajnoœci 2 t/h szybka wytwornica pary
LOOS, ze wzglêdu na sw oje doskona³e
cechy eksploatacyjne i dynamikê pracy jest
najlepszym wyborem dla wielu zastosowañ.
1. Punkt wyjœcia
Trwa³oœæ i ekonomiczna praca wytwornicy
pary wyposa¿onej
w konwencjonalne
wyposa¿enie i osprzêt uzale¿niona jest od
w³aœciwej obs³ugi, jakoœci wody zasilaj¹cej
oraz w du¿ej mierze tak¿e od sposobu
eksploatacji i konserwacji.
.
Niew³aœciwa
eksploatacja
i b³êdy
spowodowane poprzez niew³aœciw¹ rêczn¹
obs³ugê i konserwacjê czêsto prowadz¹ do
obni¿enia temperatury w czêœci spalinowej,
a¿ do temperatury punktu rosy i w efekcie
do korozji w czasie postoju wytwornicy.
Prowadzi to do drastycznego skrócenia
¿ywotnoœci wytwornic pary.
Rêczne
uruchamianie,
wy³¹czaniei
sterowanie
prac¹
wytwornicy jest
czasoch³onne i prowadzi czêsto do nieza-

mierzonych b³êdów w obs³udze, których
skutkiem s¹ zwykle szkody i kosztowne
naprawy uszkodzeñ.
2. Rezultat
Stworzona

i rozwiniêta

przez LOOS

INTERNATIONAL automatyka ABA-DF

zastêpuje rêczn¹ obs³ugê wytwornic, wykluczaj¹c pope³nianie b³êdów. Dziêki wykorzystaniu swobodnie programowalnych
sterowników SPS inteligentne sterowanie
steruje ca³¹ grup¹ zaworów. Czujniki temperatury i ciœnienia, w które wyposa¿ony jest
system, rejestruj¹ poszczególne stany pracy i
parametry, co pozwala uk³adowi automatyki
wys³aæ odpowiednie impulsy steruj¹ce w
odpowiednim momencie i w odpowiednie
miejsce gwarantuj¹c w³aœciw¹, optymaln¹

Przy wy³¹czaniu lub zatrzymaniu wytwornicy automatyka
ABA-DF zapobiega
przekroczeniu maksymalnego ciœnienia w
wê¿ownicy i tym samym zbêdnemu otwarciu zaworu bezpieczeñstwa. W czasie postoju lub zatrzymania utrzymywane jest
niewielkie nadciœnienie, tylko tak du¿e aby
zapobiec korozji w wê¿ownicy. Przy
rozruchu po dowolnie d³ugim czasie postoju
automatyka tylko w razie potrzeby w³¹cza
p³ukanie wê¿ownicy lub podgrzewanie
wody zasilaj¹cej. Po uzyskaniu ¿¹danej temperatury wody zasilaj¹cej i odpowiednich
parametrów pary, rozpoczyna siê faza wytwarzania pary dla celów technologicznych.

pracê wytwornicy pary.

Automatyka ABA-DF, w któr¹ wyposa¿ona
jest wytwornica koresponduje i dopasowuje w
sposób ci¹g³y i pewny wszystkie parametry
instalacji zwi¹zanych z wytwornic¹ jak i parametry wytwornicy w celu optymalizacji iloœci
wytwarzanej pary. Start do automatycznej
pracy, dowolnego wy³¹czenia lub w³¹czenia w
ci¹gu pracy mo¿e byæ wywo³ane dowolnym
impulsem elektrycznym. Jedynie pierwsze
w³¹czenie wytwornicy musimy dokonaæ
rêcznie. Funkcje bezpieczeñstwa automatyki
w fazie pracy i postoju zapobiegaj¹ niew³aœciwej, szkodliwej eksploatacji, przed³u¿aj¹
trwa³oœæ i ¿ywotnoœæ wytwornicy.

Rys. 1: Szybka wytwornica pary Dampffix
wyposa¿ona w automatykê ABA-DF

Brak zapotrzebowania pary!
Sygna³ do wytwornicy
Wy³¹czyæ palnik

Przeprowadziæ p³ukanie!

Faza gotowoœci do pracy
Czy ciœnienie w wytwornicy
jest za wysokie?

Obni¿yæ ciœnienie
TAK

Faza postoju
Utrzymanie ciœnienia
Schemat 1: Wytwornica pary z ABA-DF
-

Sekwencje rozruchu po zatrzymaniu lub postoju sterowane przez automatykê SPS

Zapotrzebowanie pary!
Sygna³ do wytwornicy
Czy temperatura pary wytwornicy
jest wystarczaj¹ca?
TAK

Przeprowadziæ p³ukanie
NIE

Uruchomienie palnika
NIE
Czy temperatura wody zasilaj¹cej
jest wystarczaj¹ca?

W³¹czyæ szybki podgrzew zbiornika wody zasil.

TAK
Czy temperatura wody zasilaj¹cej
i pary zosta³a osi¹gniêta?
TAK
Produkcja pary na cele u¿ytkowe
do odbiorników

NIE

Schemat 2: Wytwornica pary z ABA-DF - Sekwencja rozruchu sterowana przez SPS

3. Korzyœci p³yn¹ce z zastosowania automatyki
ABA-DF
-- ³atwy i szybki monta¿ dziêki konstrukcji
modu³owej
-- zysk 100--200 godzin pracy dziêki automatyce.
Za³¹czaniu i wy³¹czaniu.
-- oszczêdnoœæ 1500 do 3000 Euro, w zale¿noœci
od kosztów robocizny i czêstotliwoœci p³ukañ
-- wiêksza trwa³oœæ wê¿ownicy grzejnej poprzez:
funkcjê zabezpieczaj¹c¹ przed prac¹ przy zbyt
niskiej temperaturze wody zasilaj¹cej co zapo-

biega korozji spowodowanej roszeniem spalin
zmniejszenie zu¿ycia dozowanych œrodków
koryguj¹cych wodê zasilaj¹c¹
funkcje zabezpieczaj¹ce w fazie postoju zapobiegaj¹ powstawaniu pró¿ni, wtargniêciu
tlenu, powstaniu korozji tlenowej i przestojowej
-- zmniejszenie zu¿ycia wody i energii dziêki optymalizacji i ograniczeniu czasu pukania
-- ³atwa instalacja automatyki w ju¿ pracuj¹cych
wytwornicach

4. Podsumowanie
Ta automatyka, ten nowy produkt firmy LOOS
INTERNATIONAL amortyzuje siê ju¿ w ci¹gu
1-2 lat dziêki samej redukcji kosztów wynikaj¹cej
z rêcznej obs³ugi i rêcznego sterowania wytwornicy. Zwiêkszenie trwa³oœci wytwornicy i
zmniejszenie zu¿ycia wody oraz energii to
dodatkowe, finansowe korzyœci odnoszone przez
u¿ytkownika.
Zastosowanie
automatyki
ABA-DF op³aca siê w ka¿dej nowej, jak i starej
wytwornicy pary.
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